ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ
будівельників України. До її складу входить 15 профспілкових організацій факультетів і підрозділів університету, які
об’єднують 201 профспілкову групу. Очолює профспілкову організацію УкрДУЗТ профспілковий комітет, який плідно виконує
свої безпосередні функції. До складу профкому входять різноманітні комісії, які відповідають за окремі напрями роботи.
 )
Одним із найважливіших напрямів діяльності профспілко '
вого комітету є соціальний захист викладачів та вихованців університету, насамперед малозабезпечених студентів, студентȽɨɥɨɜɚ
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ
ських сімей і студентів-сиріт. Комісія профкому уважно стежить
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
за виконанням колективного договору, двічі на рік це питання в
плановому порядку обговорюється на засіданнях профкому.
До компетенції профспілкового комітету університету входить контроль за виконанням законодавства України про працю
та охорону праці, вирішення питань з оплати праці, перерахування пенсійних і пільгових виплат, участь у розслідуванні
нещасних випадків і розв’язання проблем щодо поліпшення
житлових умов співробітників університету, контроль за органісторія профкому УкрДУЗТ — невід’ємна частина історії
зацією медичного обслуговування співробітників та студентів.
вищого навчального закладу. Офіційним роком його ствоПрофком разом із центром естетичного виховання студенрення вважається 1930 р. Але насправді початком діяльтів здійснює контроль за розвитком культурно-масової роботи
ності профкому можна вважати 1923 р., коли в Харківському
в університеті, допомагає студентам проявити себе в тому чи
технічному залізничному училищі, на базі якого в 1930 р. було
іншому жанрі. Самодіяльні колективи університету щорічно
створено інститут інженерів залізничного транспорту, почала
беруть участь у міському фестивалі ВНЗ Харкова «Студентська
працювати так звана спілка студентських організацій на чолі з
весна», де неодноразово посідали призові місця, були лауреаВ. М. Середенко. Головною метою цієї організації стало вирітами різноманітних творчих конкурсів.
шення навчальних і побутових проблем вихованців.
Питання фізичного виховання й спорту також перебуває в зоні пильної уваги і контролю профкому. Комісія профСьогодні профспілкова організація УкрДУЗТ нараховує
спілкового комітету разом зі спортивним клубом і кафедрою
близько 4000 членів профспілки залізничників і транспортних
фізичного виховання та спорту
щорічно проводить спартакіади,
спортивні конкурси, фестивалі та
змагання з аеробіки та художньої
гімнастики.
У 2015 р. профком УкрДУЗТ
відзначав ще один ювілей —
110-річчя заснування професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України,
яка вже протягом століття захищає
інтереси працівників залізничної
галузі. Профспілкова організація
університету — органічна частина
галузевої профспілки, яка має
величезний досвід роботи, серКолектив профкому. Зліва направо: перший ряд: І. В. Токмакова, І. І. Федченко, голова ППО
йозні досягнення та значні перІ. М. Войтов, голов. бух. ППО УкрДУЗТ студ. Л. М. Никифорова, А. Л. Луценко; другий ряд:
спективи щодо подальшого розН. І. Паршева, Л. З. Куртанідзе, І. Є. Флотто, О. Ф. Співак, Н. В. Гриценко, В. В. Прокоф’єва,
заст. голови ППО УкрДУЗТ студ. В. В. Панченко, Н. В. Бєлікова, Н. С. Петренко, Г. С. Бауліна; витку та підвищення ефективності
своєї діяльності.
третій ряд: В. Ю. Гресь, С. І. Яцько, О. М. Костєнніков, Д. Л. Сушко, К. В. Томін, О. А. Калінін
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